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Návrh na uznesenie: 
Miestne zastupiteľstvo  
 
menuje do funkcie konateľa projektovej spoločnosti ROT – Oproti kaštieľu, s. r. o. PhDr. 
Luciu Tulekovú Henčelovú, starostku MČ Bratislava-Rusovce 
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Dôvodová správa 
 
Spoločnosť ROT – Oproti kaštieľu, s. r. o., so sídlom Vývojová 8, 851 10 Bratislava, IČO 
44825871 bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 03. 06. 2009 a jej jediným 
spoločníkom je: ROT s. r. o so sídlom  Vývojová 8, 851 10 Bratislava-Rusovce, IČO: 
35821205. 
  
V zmysle Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti ROT - Oproti kaštieľu, s. r. o. sú 
štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti konatelia, ktorí v mene spoločnosti konajú 
a podpisujú spoločne. 
 
Dušan Antoš, vykonávajúci funkciu konateľa spoločnosti ROT – Oproti kaštieľu, s. r. o. sa  
listom doručeným spoločnosti ROT – Oproti kaštieľu, s. r. o. dňa 24. 01. 2019 vzdal funkcie 
konateľa. Dôvodom pre jeho vzdanie sa funkcie konateľa bolo skončenie výkonu funkcie 
starostu mestskej časti Bratislava-Rusovce, a vzdanie sa funkcie konateľa v spoločnosti 
ROT, s. r. o., ktorá je jediným spoločníkom spoločnosti ROT – Oproti kaštieľu, s. r. o.  
 
Návrh na schválenie PhDr. Lucie Tulekovej Henčelovej, PhD. za konateľa spoločnosti ROT – 
Oproti kaštieľu, s. r. o. vychádza z predchádzajúcej praxe, že konateľom spoločnosti bol 
starosta mestskej časti a zároveň vzhľadom na skutočnosť, že ROT - Oproti kaštielu s. r. o je 
dcérska spoločnosť obchodnej spoločnosti  ROT s. r. o , kde je mestská časť Bratislava-
Rusovce 20% spoločníkom. Štatutárny zástupca mestskej časti by mal byť priamo 
informovaný o dianí v dcérskej spoločnosti, keďže mestská časť je spoločníkom materskej 
spoločnosti, aby mohol zaujať kvalifikovaný postoj k jej podnikateľskej činnosti. 
 


